
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 97پاسخ تشریحی سواالت روانشناسی فیزیولوژیک، ارشد 

 ها مستقیما از متن مجموعه روانشناسی فیزیولوژیک روان آموز و خالصه انگیزش و هیجان روان آموز کپی شده است.پاسخ 

 توسط مجموعه روان آموز! 97درصد سواالت روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان ارشد  86پوشش دهی 

 این مجموعه است. نتیجه اعتماد شما به سوال روانشناسی فیزیولوژیک  10سوال از  8سوال انگیزش و هیجان و  5هر پاسخ به 

 3گزینه  -181

 اگر کودک از خانواده توجه مثبت مشروط دریافت کند:نظریه راجرز، طبق 

  می شود اضطراب و مقاومترا از خود نشان می دهد و همچنین دچار  رفتارهای ناسازش یافته -

 مکانیزم های دفاعی که در این شرایط به کار برده می شوند راجرز معتقد است .بوجود می آیند مکانیزم های دفاعی -

 (مکانیزم های دفاعی است)انکار و تحریف شناختی که در سوال مطرح شده است، جزو  باعث اختالل در تعادل نیاز ها می شود.

 پایین می آید یاحساس خود ارزشمند و عزت نفس -

 و خواسته های واقعی و درونی خود می شود.  بین خواسته های محیط تعارض دائمیدچار  -

 کودک دچار وقفه می شود. تحول -

 می شود معیار ارزش گذاری بیرونیمعیار فرد برای تصمیم گیری  -

 78خالصه انگیزش و هیجان روان آموز، صفحه 

 2گزینه  -182

مرحله ای از تحول که در آن نیازها  را بیان می کند یعنی بازگشت به تحول منفیفروید واپسروی را بیان کرده بود و لوین 

 واقعیت را می دهد.  هر موقعیتیان جداسازی خیال از که به فرد امک است. تحول درجه تمایز درون فردی غیراختصاصی تر بوده اند

 نامیده می شود.  واپسرویناشی می شود،  ناتوانی در جداسازی واقعیت از غیر واقعیتکه از عدم تمایز مناطق و 

 44، صفحه انگیزش و هیجان روان آموز خالصه

 4گزینه  -183

(  و اگر مقایسه ای نظامبا انتظارات فرد بررسی می کند ) هیپوکامپ همواره در حال بررسی محیط است و محیط و محرک ها را

محرک و اتفاقی را شناسایی کند که مطابق انتظار نیست مدار سپتوهیپوکامپ را فعال می کند که باعث افزایش اضطراب و سطح 

 (این وضعیت را مهار کند )مهار وضعیت می کند( فعال شده و سعی رفتار اجتنابی )بازداریود. در این حالت برانگیختگی می ش

 13، صفحه انگیزش و هیجان روان آموز خالصه



 

 3گزینه  -184

، حسرت و انتقاد از یتی، نارضایبا احساس کهتر غبطه با سوء ظن، طرد، خصومت، خشم، ترس و فقدان همراه است. حسادت

 است. یاجتماع یها یتینارضا یها سهیمقا یبرا یهمراه است و برچسب خود

 114، صفحه انگیزش و هیجان روان آموز خالصه

 2گزینه  -185

 دارد. زشیبا انگ میمستق یباشد که رابطه ا یم شروع و توقف رفتار نیمدت زمان ب یداریپا

 106، صفحه انگیزش و هیجان روان آموز خالصه

 1گزینه  -186

 باید به این موارد اشراف داشته باشید: برای پاسخ به این سوال

فرمان های  راه خارج هرمی مسئول حرکات پیچیده، غیرارادی و یادگرفته شده است.مسئول حرکات ارادی و جدید و  راه هرمی

 به ساقه مغز فرافکنی می شوند. با عبور از چندین منطقه )مانند هسته های قاعده ای و مخچه و ...( حرکتی این مسیر 

اآموخته که در همه افراد در حرکات کلیشه ای، غیرارادی و ن از ساقه مغز است()که بخشی  برخی هسته های موجود در مغز میانی

 الگوی مشابهی دارد نقش دارند )مثل خمیازه، مکیدن، حرکات چشم و سر در تعقیب اشیای متحرک، خنده(. 

 160و  86 صفحهیک روان آموز، ناسی فیزیولوژمجموعه روانش

 1گزینه  -187

پاسخ( اهمیت دارند اما نقشی -تداعی محرکحافظه ناآشکار )حافظه روندی و در )هسته دم دار و هسته پوتامن(  اجسام مخطط

  در حافظه اخباری ندارند. 

 244مجموعه روانشناسی فیزیولوژیک روان آموز، صفحه 

 1گزینه  -188

راحتی صحبت می کنند و گفتار را درک می کنند اما در تکرار کلمات و نام گذاری  اختالل به  آفازی ارتباطیبه افراد مبتال 

به این کار قادر راه تشخیص این است که یک کلمه بی معنی و ساختگی را ارایه کنیم و بخواهیم که تکرار کند. فرد مبتال دارند. 

اشد می تواند آن را تکرار کند هر چند ممکن است به جای واژه ای که شنیده است واژه نخواهد بود. اما اگر کلمه دارای معنی ب

 دیگری را بیان کند. 



 

 235مجموعه روانشناسی فیزیولوژیک روان آموز، صفحه 

 1گزینه  -189

در این موارد نیز نقش دارند و ضایعه آنها باعث اختالل  دقت، هوشیاری و توجهدر فرایند  عالوه بر حرکت هسته های قاعده ای

  . می شود. آسیب آنها باعث اختالل در جریان فکر نیز می شود

 106مجموعه روانشناسی فیزیولوژیک روان آموز، صفحه 

 1گزینه   -190

مصرف مواد مخدر آنزیم آدنیل سیکالز را . آنزیمی است که به هنگام تبادالت درون سلولی فعال می شود آنزیم آدنیل سیکالز

با مصرف مداوم مواد، سلول ها سازش می کنند و آنزیم بیشتری  .و از این طریق کنش های سلول متوقف می شود کاهش می دهد

مواد، تمام سلول های تولید آنزیم فعال می شوند و سطح آن  ناگهانی . پس از قطعو در سطح تحمل قرار می گیرند تولید می کنند

 می شود. باعث نشانه های ترکبه بیش از سطح تحمل می رسد. این امر 

 265مجموعه روانشناسی فیزیولوژیک روان آموز، صفحه 

 4گزینه  -191

آسیب هیپوکامپ باعث آزاد شدن بیش از حد کورتیزول و پاسخ شدید به استرس خواهد شد.  در اختالل استرس پس از آسیب 

(PTSD ،و اختالل ترس ناشی از استرس غیرقابل اجتناب )است.  حجم هیپوکامپ کاهش یافته 

 282مجموعه روانشناسی فیزیولوژیک روان آموز، صفحه 

 2گزینه  -192

اختالل در جویدن  –بی حسی صورت، جلوی سر، حفره دهان و بینی  با این عالیم همراه است: )سه شاخه( صدمه عصب پنجم

 گاهی با پرش عضالت –تیک دردناک یا نورالژی تری ژومو که دردهای شدید و تیرکشنده دارد  -

 119مجموعه روانشناسی فیزیولوژیک روان آموز، صفحه 

 1گزینه  -193

تحریک و  سئولساخته می شود و مهیپوتاالموس بیشتر در  که است انسان مغز در نوروترانسمیتر یک( هیپوکرتیناورکسین )

نارکولپسی یا کسانی که دچار  .هیپوکرتین باعث بیدار ماندن انسان در طول روز می شود حصحی  ترشحاست. بیداری و اشته

 دچار کمبود این ماده هستند. ند هستحمالت خواب 



 

رابطه دارد )گرچه اسم اورکسین در آن  کمبود هیپوکرتیننارکولپسی با خواندیم که اگر خاطرتان باشد در مجموعه آسیب شناسی 

 یک علت این است که سیستم ایمنی بدن این افراد سلول های تولیدکننده هیپوکرتین را از بین برده است.  نشده است(. منبع ذکر

 3گزینه  -194

در غشای پس سیناپسی این نوع  .سیناپسی، تحریک در غشای سلول عصبی پس سیناپسی کاهش می یابددر بازداری پس 

ورود سیناپس ها دریچه های کلر و پتاسیم وجود دارد.  انتقال دهنده بازدارنده باعث باز شدن دریچه های پتاسیم و کلر می شوند. 

باعث هیپرپوالریزه شدن و  افزایش پتانسیل آرامش  می شود.  و خارج شدن پتاسیم در نورون پس سیناپسی کلر به درون سلول

 در نتیجه سلول پس سیناپسی مهار می شود. 

 38مجموعه روانشناسی فیزیولوژیک روان آموز، صفحه 

 2گزینه  -195

یا حساسیت به دارو برعکس تحمل است. تحمل به دارو به این معنی است که با مصرف مکرر ماده، برای اینکه  تحمل معکوس

همان اثرات اولیه را به دست بیاورید، مجبور می شوید ماده بیشتری مصرف کنید. اما در تحمل معکوس یا حساسیت، میزان 

ث ایجاد حساسیت و آلرژی به خود ماده می عکوکائین جزو موادی است که مصرف آن بامسمومیت می کند.  کمتری از ماده، ایجاد

  شود. 

 

 از اعتمادتان سپاس گزاریم

 

 


